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“Preservada de toda a mancha de culpa, Tu és para nós, peregrinos nos caminhos do 

mundo, modelo luminoso de coerência evangélica e penhor valiosíssimo de 

esperança segura”. 

São João Paulo II  

 

PREPARANDO O AMBIENTE 

Prepare carinhosamente um singelo altar com uma imagem de Nossa Senhora, a 

bíblia aberta no trecho do Evangelho proposto para esse dia, um vasinho de flores e 

uma vela acesa. Seria oportuno colocar, também, um porta retrato com a foto de sua 

família. 

 

CANTO INICIAL 

Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. 

Imaculada, Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. 

Um coração que era assim para a vida, 

um coração que era assim para o irmão, 

um coração que era assim para Deus, 

reino de Deus renovando este chão. 

 

Maria na vida do povo 
SUBSÍDIO PARA ORAÇÃO E REFLEXÃO  

NO MÊS DE MAIO – Dia 2 
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Dia 2 – MARIA, A IMACULADA CONCEIÇÃO1 

Saudação Inicial 

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

Dir.: A graça de Deus nosso Pai, o Amor, a ternura de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam 

convosco. 

Todos: Bendito seja Deus que nos reúne e seu amor. 

 

BREVE HISTÓRICO 

Leitor: Como vimos ontem, nesse mês de maio queremos intensificar a nossa fé e devoção à Maria 

Santíssima, refletindo sobre alguns dos seus principais títulos e festas litúrgicas a ela dedicados. Hoje, nos 

colocamos diante do dogma da Imaculada Conceição de Maria. Essa verdade da fé foi proclamada em 1854 

pelo papa Pio IX. Em alguns países, porém, já se celebrava no século XI uma festa da conceição de Maria. A 

proclamação de Pio IX foi o reconhecimento de uma antiga tradição. Essa verdade nos ensina que Maria foi 

concebida livre do pecado original, ou seja, que Nossa Senhora foi preservada por Deus, desde o instante da 

sua concepção, do pecado original, aquele pecado que Adão cometeu e que manchou todos os homens. 

Deus assim o fez para preparar a mais perfeita Mãe para o seu Filho. Tudo em vista dos méritos de nosso 

Senhor Jesus Cristo. Aliás, pecado nenhum jamais ofuscou o brilho da vida da Mãezinha do céu. A 

solenidade é celerada no dia 8 de dezembro. 

CANTO À PALAVRA 

A vossa Palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. (2x) 

É feliz quem escuta a Palavra e a guarda em seu coração.  

 

                                                           
1
 Fonte: Liturgia Diária, Ano III - Nº 29 - Maio de 1994 - Paulus. Material cedido gratuitamente. Proibido a reprodução impressa para 

comercialização. 
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PARA REFLETIR 

Leitura bíblica – Lucas 1, 26 - 30. (Leia o trecho bíblico de sua própria bíblia) 
 

Momento de silêncio e oração pessoal. Seria muito oportuno se cada membro da família repetisse alguma 

palavra ou frase que mais lhe chamou a atenção na leitura do trecho do Evangelho. 
 

Dir.: O anjo, ao saudar Maria, proclamou-a “cheia de graça”, santa desde o começo até o fim de sua vida. Ela 

soube preservar em si o projeto de Deus. Deus dispensa suas graças não somente para ela, mas para todos 

os seres humanos. Muitas vezes, porém, nós não conseguimos guardar o dom da graça e preferimos seguir a 

voz de tantos outros apelos, que nem sempre exprimem o desejo e a vontade de Deus. Na dramática 

situação atual, carregada de sofrimentos e angústias que oprimem o mundo inteiro, desejosos de ouvir mais a 

voz e os apelos de Deus, recorramos a Maria, a Imaculada Conceição, suplicando com a oração proposta 

pelo Papa Francisco: 

Leitor: Ó Virgem Maria, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos nesta pandemia do Corona vírus e 
confortai a quantos se sentem perdidos e choram pelos seus familiares mortos e, por vezes, sepultados de 
uma maneira que fere a alma. Sustentai aqueles que estão angustiados por pessoas enfermas das quais não 
podem se aproximar, para impedir o contágio. Infundi confiança em quem vive ansioso com o futuro incerto e 
as consequências sobre a economia e o trabalho. Por isso, vos suplicamos: 
 
Todos: Maria, Senhora nossa, intercedei por nós. 

 
Leitor: Mãe de Deus e nossa Mãe, alcançai-nos de Deus, Pai de misericórdia, que essa dura prova termine e 
volte um horizonte de esperança e paz. Como em Caná, intervinde junto do vosso Divino Filho, pedindo-Lhe 
que conforte as famílias dos doentes e das vítimas e abra os seus corações à confiança. Por isso, vos 
suplicamos: 
 
Leitor: Protegei os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde, os voluntários que, nesse período de 
emergência, estão na vanguarda arriscando a própria vida para salvar outras vidas. Acompanhai a sua fadiga 
heroica e dai-lhes força, bondade e saúde. Por isso, vos suplicamos: 
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Leitor: Permanecei junto daqueles que assistem noite e dia os doentes, e dos sacerdotes que procuram 
ajudar e apoiar a todos, com solicitude pastoral e dedicação evangélica. Por isso, vos suplicamos: 
 
Leitor: Virgem Santa, iluminai as mentes dos homens e mulheres de ciência, a fim de encontrarem as 
soluções justas para vencerem este vírus. Por isso, vos suplicamos: 
 
Leitor: Assisti os Responsáveis das nações, para que atuem com sabedoria, solicitude e generosidade, 
socorrendo aqueles que não têm o necessário para viver, programando soluções sociais e económicas com 
clarividência e espírito de solidariedade. Por isso, vos suplicamos: 
 
Leitor: Maria Santíssima tocai as consciências para que as somas enormes usadas para aumentar e 
aperfeiçoar os armamentos sejam, antes, destinadas a promover estudos adequados para prevenir 
catástrofes do gênero, no futuro. Por isso, vos suplicamos: 
 
Leitor: Mãe querida, fazei crescer no mundo o sentido de pertença a uma única grande família, na certeza do 
vínculo que une a todos, para acudirmos, com espírito fraterno e solidário, a tanta pobreza e inúmeras 
situações de miséria. Encorajai a firmeza na fé, a perseverança no serviço, a constância na oração. Por isso, 
vos suplicamos: 
 
Leitor: Ó Maria, Consoladora dos aflitos, abraçai todos os vossos filhos atribulados e alcançai-nos a graça, 
que Deus intervenha com a sua mão onipotente para nos libertar dessa terrível epidemia, de modo que a vida 
possa retomar com serenidade o seu curso normal. 
 
Dir.: Confiamo-nos a Vós, Virgem Santíssima, para que brilheis sobre o nosso caminho como sinal de 
salvação e de esperança. Por esses e tantos outros pedidos queremos juntos rezar: 
 
Pai nosso.... 
Ave-Maria... (10 x) (Pode-se recitar o terço completo, contemplando os mistérios propostos para o dia) 
Dir.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
Pai-Nosso.... 
Ave-Maria... (10 x) (Pode-se recitar o terço completo, contemplando os mistérios propostos para o dia) 
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Dir.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
ORAÇÃO 

 
Dir.: Pai Celeste, como vós sois bom para cada ser humano. Distribuis a cada um de nós, infinitas graças. 

Maria, ajudai-nos a preservar em nós os dons que o vosso Filho nos concede. Fazei que nós também 

saibamos viver sempre mais longe do pecado e do erro. Céu e astros, terra e rios, dias e noites, universo 

inteiro louvam a vós, ó Maria, porque a beleza perdida foi por vós de certo modo ressuscitada por indizível 

graça. 

 
BÊNÇÃO E DESPEDIDA 

 
Dir.: Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza a vida eterna. 
Todos: Amém. 
 
Dir.: Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe nos caminhos da vida. 
Todos: Graças a Deus 
 

CANTO FINAL 

Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás 

Contigo pelo caminho, Santa Maria vai 

 

Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem 

Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem 

 

Se pelo mundo os homens, sem conhecer-se vão 

Não negues nunca a tua mão a quem te encontrar 


